
CONFERÈNCIA

“L’exercici de la professió fotogràfica”
El divendres 7 d’abril, a la Casa Pastors de Torroella de Montgrí, es va fer la 
conferència “L’exercici de la professió fotogràfica”, a càrrec de Lluís Salom, 

secretari d’organització del Sindicat de la Imatge UPIFC

Salom va fer una contundent crítica al Pla Nacional de Fotografia de Cata-
lunya i, sobretot, al mètode sobre la seva elaboració i desenvolupament. 
D’aquesta manera, va anar desgranant diversos aspectes d’aquest Pla i va 
explicar, argumentar i reflexionar en 10 punts les propostes sindicals de la 
UPIFC, tot i recordant que és l’únic sindicat de la imatge a Catalunya i tot 
l’Estat espanyol, que aquest mes d’abril compleix 23 anys d’existència en de-
fensa dels professionals del sector, i que agrupa a nombrosos fotògrafs en-
tre els quals i entre tots reuneixen desenes de grans guardons i premis com 
els Word Press Photo, “premio nacional”, Pulitzer, creus de Sant Jordi, etc

Darrerament aquest sindicat de la imatge ha sortit en diversos mitjans 
de comunicació per la publicació d’un vídeo titulat “Passem a l’acció”, 
en el que es fa una crida als fotògrafs per organitzar-se i fer front a abu-
sos, com el de l’Agència Catalana de Turisme (ACT). L’ Agència prete-
nia fer un concurs de fotografia amb 400 premis, dotats tots ells amb 
200 € per igual, a fi de no pagar l’IVA a l’Agència Tributària i explotar in-
definidament els drets de les imatges inclusivament davant de tercers.

En aquest vídeo destacats fotògrafs demanen “unitat” a la resta de 
companys audiovisuals per protegir la seva obra i “solidaritat per a 
poder defensar-te, per poder defensar-nos”. Grans càmeres com Tino 
Soriano, Pilar Aymerich, Txema Salvans, Jordi Borràs, Pepe Baeza, Fer-
nando Moleres, Agustí Carbonell, Roser Vilallonga, Sandra Balsells, en-
tre molts altres, ...uneixen les seves veus per poder seguir treballant “

Per visionar el vídeo: https://vimeo.com/210318546

A més a més, Salom va fer referència al Codi de Bones Pràctiques ela-
borat per el propi sindicat, així com diversos i variats problemes en que 
s’ha d’enfrontar quotidianament els professionals de la fotografia i ope-
radors de càmera.

http://www.gorbs.cat/comunicacio/index.html
https://vimeo.com/210318546
http://www.upifc.cat/cat/
http://upisindi.cat/cat/2906-2/
http://www.upisindi.cat/cont/documents/docPot/CodiBonesPractiquesSindicatUPIFC.pdf
http://upisindi.cat/cat/2037-2/
http://upisindi.cat/cat/10-propostes-sindicals-al-pnf/
http://upisindi.cat/cat/2988-2/
https://vimeo.com/210318546
http://www.fototorroella.cat/festivalmirades5/index.html

